Świdwin, 14.05.2020 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Świdwin
w sprawie dyskusji publicznej dotyczącej wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji
celu publicznego – przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard – Łobez do stacji
GPZ Świdwin na linię dwutorową 110 kV wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
Z powodu obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii
ogłoszonego do odwołania przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 491 ze zm.) i związanego z tym zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
informuję, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie
się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 1300, w siedzibie Urzędu Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3
Maja 1, 78-300 Świdwin – sala nr 56.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii dodatkowe informacje, w tym
o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości
dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerem telefonu: 943652015 wew.18
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świdwin (Plac Konstytucji 3 Maja 1,
78-300 Świdwin), który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: z 2020 r., poz. 293)
oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku
danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej
zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na
podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym
momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Wójtem za
pomocą adresu poczta@swidwin.gmina.pl Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na
stronie internetowej http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=205271
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